
Ev. č. smlouvy prodávající: RKSNP-1829
Ev. č. smlouvy kupující: -

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
podle § 2079 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
se sídlem: Mezi školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČ: 61385531 DIČ
:

Neplátce DPH

bankovní spojení: ČS, a.s. číslo účtu: 128418369/0800
jednající: PhDr. Petrem Vodsloněm, ředitelem školy
dále jako „kupující“ na straně jedné

a

SPID handicap, o.p.s.
se sídlem: Pardubice, Terezy Novákové 1877, PSČ 530 02  

IČ: 25274911 DIČ
:

CZ25274911 Spisová značka: O 18 vedená u KS v Hradci Králové

bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2900371260/2010
jednající: panem Luďkem Nevoralem, ředitelem společnosti
dále jako „prodávající“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  

rámcovou kupní smlouvu 
podle § 2079 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále též “občanský zákoník”),

s poskytnutím náhradního plnění ve smyslu §81 odst. 2 b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
(dále též “zákon o zaměstnanosti”)

Článek I.
Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající prohlašuje, že je zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněn poskytovat náhradní plnění 
dodáním výrobků nebo služeb nebo realizací zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zá
kona o zaměstnanosti. Procento plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravot
ním postižením z celkového počtu zaměstnanců za I. čtvrtletí 2017 je 106,77 %. Průměrný pře
počtený stav OZP za  I. čtvrtletí  roku 2017 pro stanovení maximální výše  objemu náhradního 
plnění všem odběratelům v roce 2018 je 31,5 osob. Prodávající je oprávněn poskytovat kupujícím 
náhradní plnění v souladu se zákonem o zaměstnanosti a má zájem dodávat náhradní plnění ku
pujícímu za podmínek této Rámcové kupní smlouvy (dále též „Rámcová smlouva“).

1.2 Kupující prohlašuje, že má více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru a že se tak na něho 
vztahuje povinnost stanovená v §81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Kupující má zájem plnit po
vinnost dle §81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti také způsobem dle §81 odst. 2 písm. b) zákona o 
zaměstnanosti a bude odebírat výrobky a služby od prodávajícího nebo mu zadávat zakázky za 
podmínek této Rámcové smlouvy.

1.3 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke kupujícím ob
jednanému zboží dle této Rámcové smlouvy a kupující se zavazuje za tyto produkty zaplatit pro
dávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše v souladu s touto smlouvou.

www.vozickari.cz 25a23f57-cd8c-46a4-8a58-1c746041be38 Stránka 1 z 9



Ev. č. smlouvy prodávající: RKSNP-1829
Ev. č. smlouvy kupující: -

1.4 Prodávající se zavazuje  rezervovat kupujícímu v kalendářním roce 2018 z celkového objemu 
náhradního plnění ve výši 250.000,- Kč bez DPH.                                                     

1.5 Prodávající  se  zavazuje  vést  předepsanou  evidenci  o  dodaných  výrobcích,  službách  v  rea
lizované zakázce bez daně z přidané hodnoty a nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení 
dodaného plnění vložit údaje dle §84 odst. 2 zákona o zaměstnanosti do elektronické evidence 
náhradního plnění vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále též “MPSV“).

1.6 Prodávající při vkládání údajů o odebraném zboží, službě nebo zadané zakázce, tj. číslo dokla
du, částku, datum dodání, datum zaplacení a identifikační údaje kupujícího uvede pro kontrolu 
správnosti zadaných údajů potvrzovací e-mail kupujícího: kancelar@fzsmeziskolami.cz   

1.7 Do  náhradního  plnění  se  započítá  pouze  dodávka,  kterou  kupující  potvrdí  v elektronické 
evidenci náhradního plnění prostřednictvím automaticky generovaného potvrzovacího e-mailu 
MPSV.

1.8 Prodávající předloží kupujícímu na základě žádosti kupujícího do 10 pracovních dnů přehled s 
vyčíslením objemu náhradního plnění odebraného kupujícím za požadované období.

Článek II.
Zadání zakázky a objednávky zboží

Kontaktní osoby a údaje smluvních stran

2.1 Předmětem této smlouvy je zadání zakázky kupujícím na dodávku nábytku a vybavení školy 
(dále též „zboží“) s poskytnutým náhradním plněním na dodané zboží prodávajícím.

2.2 V rámci této smlouvy poskytuje prodávající plnění kupujícímu na základě potvrzené písemné 
objednávky. 

2.3 Objednávka  kupujícího  musí  obsahovat  alespoň  podstatné  náležitosti  objednávky,  jako  je 
identifikační  údaje kupujícího, druh a množství  objednaného zboží,  způsob dodání a dodací 
adresa. Pokud kupující doručí prodávajícímu písemné objednávky na zakoupení požadovaného 
zboží  a objednávka bude prodávajícím potvrzena,  pak se stává pro oba účastníky závaznou 
dnem,  kdy bude kupujícímu doručen písemné potvrzení  obsahující  souhlas  prodávajícího s 
celým obsahem objednávky. Smluvní strany tímto sjednávají možnost zrychlených objednávky a 
její potvrzení formou e-mailu s užitím závazných e-mailových adres smluvních stran uvedených v 
příloze č. 1 této smlouvy či změněných v souladu s touto smlouvou. E-mailová objednávka musí 
být učiněna kontaktními osobami a doručena na kontaktní místo uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

2.4 Veškerá  oznámení  či  jiná  sdělení  zasílaná  mezi  stranami  budou  považována  za  platná  a 
dostačující, budou-li zaslány na uvedené kontaktní poštovní a/nebo e-mailové adresy v úvodu 
smlouvy  a  v příloze  č.  1  této  smlouvy.  Veškerý  písemný styk  mezi  stranami  je  však  nutno 
provádět a adresovat na sídla prodávajícího a kupujícího.

2.5 Veškeré změny kontaktních adres,  telefonních a faxových čísel  si  jsou strany povinny sdělit 
minimálně 5 (pět) pracovních dnů před jejich faktickou realizací, jinak budou veškerá oznámení 
či sdělení na staré kontaktní adresy (i nedoručitelná) považovány za platná a dostačující.

2.6 V případě nedoručitelnosti jakéhokoliv oznámení či jiná písemnosti na aktuální adresu druhé 
strany  dle  předchozích  odst.  2.4  a  2.5  bude  za  den  doručení  považován  pátý  (5)  den 
následující  po  dni  prokazatelného  odeslání  nedoručitelné  písemnosti  druhé  straně, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.
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Článek III.
Čas plnění, dodací lhůty

3.1 Dodací lhůta je uvedena v řádné objednávce kupujícího a potvrzené prodávajícím.

3.2 Konkrétní termín dodání objednaného zboží (dodací lhůta) začíná běžet okamžikem potvrzení 
řádné objednávky kupujícího, učiněné v souladu s touto smlouvou, prodávajícím.

3.3 Prodávající je oprávněn dodat objednané zboží v průběhu sjednané dodací lhůty i dříve.

3.4 Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, pokud bude v místě dodání během dodací lhůty v 
pracovních hodinách prodávajícího zboží dané dodávky připraveno k předání kupujícímu.

3.5 Pokud prodávající zjistí, že nemůže dodržet sjednaný termín nebo ve sjednané lhůtě může dodat 
pouze část objednaného plnění, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu 
oznámit.

Článek IV.
Množství a druh zboží

4.1 Množství a druh zboží pro dodávku zboží určí kupující ve své objednávce učiněné způsobem dle 
této smlouvy a obsahující náležitosti dle odstavce 2.3 této smlouvy.

4.2 Kupující  se zavazuje  od prodávajícího závazně objednat  způsobem dle  této smlouvy řádnou 
objednávkou zboží v minimálním objemu ceny bez DPH, který činí 1/2 z celkové rezervované výše 
náhradního plnění podle odstavce 1.4 (dále též „Minimální limit odběru“). Kupující je oprávněn 
objednat od prodávajícího i vyšší objem zboží s náhradním plněním, než je rezervační limit v 
odstavci 1.5, pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

Článek V.
Kupní cena zboží a platební podmínky

5.1 Smluvní strany sjednávají,  že celková cena zboží  dodaného na základě objednávky po dobu 
platnosti této Rámcové smlouvy činí nejvýše 197.515,- Kč (slovy: Jedno sto devadesát sedm tisíc 
pět set patnáct korun českých) bez DPH.

5.2 Kupní ceny jednotlivého prodávaného zboží jsou stanoveny na základě dohody smluvních stran. 
5.3 Kupní ceny zboží nezahrnují DPH, přičemž DPH bude účtováno dle právních předpisů účinných 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5.4 Celková kupní cena za objednané množství zboží pro danou dodávku se pak stanoví tak, že se 

vynásobí objednané množství pro každou jednotlivou položku zboží z objednávky příslušnou 
jednotkovou cenou,  uvedenou v  ceníku.  Kupující  i  prodávající  s  výše  uvedeným způsobem 
stanovení ceny zboží a s takto stanovenou cenou zboží souhlasí.

5.5 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu výše uvedeným způsobem sjednanou kupní cenu pro 
dodávku včetně DPH, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře, jinak ve lhůtě 14 
dnů od data doručení  příslušné faktury/daňového dokladu kupujícímu. Kupující  se zavazuje 
zaplatit  prodávajícímu sjednanou kupní  cenu formou bankovního převodu na výše uvedený 
bankovní účet prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu příslušnou fakturu - daňový doklad na 
kupní cenu dané dodávky zboží.
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Článek VI.
Výhrada vlastnictví, odstoupení od smlouvy 

6.1 Vlastnické právo ke  zboží  nabývá kupující  teprve úplným zaplacením celé  kupní  ceny zboží 
(včetně DPH). 

6.2 Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny (či jakékoliv její části nebo DPH), které je delší než 
60 dnů ode dne splatnosti kupní ceny, se považuje za podstatné porušení této kupní smlouvy a 
prodávající je oprávněn od této smlouvy ve výše uvedeném případě odstoupit. Obdobné právo 
má prodávající pro případ porušení závazku kupujícího v odstavci 4.2.

Článek VII.
Zajištění závazku 

7.1 V případě, že dojde k prodlení kupujícího s úhradou faktury prodávajícího delší než 30 dnů od 
data splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
dlužné  částky  za  každý  den  prodlení,  kdy  úhrada  smluvní  pokuty  nemá  vliv  na  právo 
prodávajícího  požadovat  i  náhradu  škody.  V případě,  že  dojde  k prodlení  prodávajícího  s 
dodávkou zboží delší než 30 dnů od sjednaného data dodání, zavazuje se prodávající uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, kdy úhrada 
smluvní pokuty nemá vliv na právo kupujícího požadovat i náhradu škody. 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení 

8.1 Bude-li  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  shledáno  neplatným,  nemá  to  vliv  na  platnost 
smlouvy jako celku. 

8.2 Všechny vztahy  touto  Smlouvou neupravené se  řídí  ustanoveními  zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

8.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou účastníků provedenou v písemné formě.
8.4 Smluvní  strany  tímto  souhlasí  a  jsou  srozuměny  v případě  plnění  povinností  zveřejnění 

v Registru smluv podle §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) s tím, že povinnost zveřejnění splní ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. 
kupující jakožto povinná osoba.

8.5 Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Seznam kontaktních osob a údajů obou stran                                                               
Příloha č. 2 - Kupní ceny jednotlivého zboží a specifikace dodávaného zboží
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky

V Praze dne V Pardubicích dne 6. 6. 2018

Kupující: Prodávající:

............................................... ...............................................
FZŠ PedF UK, Praha 13 SPID handicap, o.p.s.
PhDr. Petr Vodsloň, Luděk Nevoral, 
ředitel školy ředitel společnosti 
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Příloha č. 1 Rámcové smlouvy

Kontaktní osoby smluvních stran   

Kupující: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322                 IČ: 
61385531, DIČ: ------
se sídlem: Mezi školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Prodávající: SPID handicap, o.p.s., IČ: 25274911, DIČ: CZ25274911
se sídlem: Pardubice, Terezy Novákové 1877, PSČ 530 02

1. Níže uvedené kontaktní osoby jsou zmocněny k vystavování a potvrzování objednávek na do
dávky zboží dle této smlouvy a k předávání a přijímání dodávek zboží dle této dohody. Kupují 
cí  prohlašuje, že jeho zaměstnanci,  kteří  podepisují  obchodní korespondenci  adresovanou 
prodávajícímu, jsou k tomu zmocněni:

za dodavatele: Lenka Rybová, tel.: 777 626 055, e-mail: rybova@spidhandicap.cz,
Karolína Skřivánková, tel.: 466 260 574, e-mail: skrivankova@spidhandicap.cz,

za odběratele: Mgr. Petr Kubička, tel.: 605 502 462, e-mail: kubicka@fzsmeziskolami.cz

2. Kontaktní údaje prodávajícího pro zasílání objednávek:
e-mailem: zakazky-np@spid-handicap.cz
písemně: SPID handicap, o.p.s., Terezy Novákové 1877, 530 02 Pardubice
odpovědná osoba: Karolína Skřivánková, telefon: 466 260 574, 

e-mail: skrivankova@spidhandicap.cz

3. Kontaktní údaje kupujícího pro zasílání faktur:
e-mailem: kancelar@fzsmeziskolami.cz
písemně: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13,     

Mezi školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5                                        
odpovědná osoba: Zdeňka Dlouhá, tel.: 251 613 247, linka 24

Pavla Vaňharová, tel.: 251 613 247, linka 24                                                        

4. Dodací místo:
Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13,
Mezi školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Leopold Nekula, školník, tel.: 777 120 255

5. Každou změnu adresy nebo kontaktní osoby je třeba obratem sdělit druhé smluvní straně
bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této Rámcové smlouvě.
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Příloha č. 2 Rámcové smlouvy

Kupní cena jednotlivého zboží a specifikace dodávaného zboží.   

Kupující: Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322                 IČ: 
61385531, DIČ: Neplátce DPH
se sídlem: Mezi školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Prodávající: SPID handicap, o.p.s., IČ: 25274911, DIČ: CZ25274911
se sídlem: Pardubice, Terezy Novákové 1877, PSČ 530 02

Seznam zboží

Pol. Číslo Označení Jednotka
Jednot.
cena Kč
bez DPH

1 11001003/1/4 MARCO lavice pevná dvoumístná, vel. 4, úložný koš, 
deska s PUR litou hranou, kostra RAL 5015 18 ks 2 384,00

2 12001001/1/4 OLYMPIA pevná stohovatelná židle, vel. 4, RAL 5015 36 ks 1 059,00

3 11001003/1/5  MARCO lavice pevná dvoumístná, vel. 5, úložný koš, 
deska s PUR litou hranou, kostra RAL 5015 18 ks 2 384,00

4 12001001/1/5 OLYMPIA pevná stohovatelná židle, vel.5, RAL 5015 36 ks 1 059,00

5 11001003/2/5 MARCO lavice pevná dvoumístná, vel. 5, úložný koš, 
deska s PUR litou hranou, kostra RAL 6026 4 ks 2 384,00

6 12001001/2/5 OLYMPIA pevná stohovatelná židle, vel. 5, RAL 6026 8 ks 1 059,00

7 11001003/3/5 MARCO lavice pevná dvoumístná, vel. 5, úložný koš, 
deska s PUR litou hranou, kostra RAL 6018 2 ks 2 384,00

8 12001001/3/5 OLYMPIA pevná stohovatelná židle, vel. 5, RAL 6018 4 ks 1 059,00

9 11001032
HERODES II učitelský stůl, se zásuvkou a zámkem, 
deska s PUR litou hranou, kostra RAL 5015 1 ks 4 594,00

10 12001025 AMOS učitelská pevná židle částečně čalouněná, 
RAL 5015, Bondai 6016 1 ks 2 577,00

11 903417 Návlek oválný 394-034-38X20 -  černý, včetně šroubů 30 ks 18,00

12 903201 Kolébka zadní plast černý, starší typ, hranatá, 
včetně šroubů 15 ks 24,00

13 903199
Návlek kolébka zadní plast černý, nový typ, 
včetně šroubů 15 ks 24,00

14 ------ Doprava zdarma
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Příloha č. 3 Rámcové smlouvy
Všeobecné obchodní podmínky  

§ 1 - Základní ustanovení
1) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují základní práva a povinnosti účastníků závazkových vztahů 

mezi  společností  SPID handicap,  o.p.s.  (dále  „Společnost“),  jako prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb a 
jejími zákazníky jako kupujícími a/nebo objednateli (dále „Zákazník“) při uzavírání smluv o prodeji zboží a služeb 
(dále jen „Smlouva“).

2) VOP jsou nedílnou součástí obsahu závazků přijímaných ze Smlouvy.
3) Individuální  smluvní  podmínky  mohou být  sjednány  ve  Smlouvě odchylně od VOP,  pokud se  na tom účastníci 

písemně dohodnou s tím, že odchylná úprava individuálních smluvních podmínek ve Smlouvě má přednost před  
obecnou úpravou obsaženou ve VOP.

4) Pro vztahy výslovně neupravené Smlouvou a/nebo VOP se užije příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5) Dodávané obalové prostředky splňují  požadavky stanovené §  4 zákona č.  477/2001 Sb.,  o obalech a  o změně 

některých zákonů (zákon o obalech).

§ 2 - Uzavření Smlouvy
1 Smlouvou se rozumí listina nebo jednání obsahující ve spojení s připojenými VOP podstatné náležitosti příslušného  

závazkového vztahu.
2 Účastníci vyjadřují smluvní souhlas s obsahem přijímaných závazků zpravidla

a) podpisem Smlouvy nebo
b) předáním a převzetím plnění dostatečně určitým způsobem označeného,
c) Zákazníkem vystavenou objednávkou nebo jím převzatým daňovým dokladem vystaveným Společností,
přičemž předání a převzetí plnění se zpravidla děje vystavením a podpisem dodacího listu; není-li plnění vybaveno  
dodacím listem, rozumí se okamžikem předání a převzetí plnění okamžik umožnění neomezené fyzické dispozice Zá
kazníka s předmětem plnění.

3 Smlouva je uzavřena zpravidla na základě vystavení a potvrzení objednávky, která může být učiněna písemně, ústně  
nebo prostřednictvím elektronického telekomunikačního zařízení. Objednávka je považována za návrh na uzavření  
Smlouvy, jehož potvrzením Společností vzniká nárok zákazníka na dodávku zboží a/nebo poskytnutí služeb v roz
sahu potvrzení objednávky v určeném sortimentu, množství, jakosti a balení, a nárok Společnosti na úhradu ceny  
zboží a/nebo služeb.

§ 3 - Plnění ze Smlouvy
4 Plněním se rozumí zboží a/nebo služby poskytované Společností v rámci předmětu její činnosti v sortimentu, množ

ství, jakosti a balení určenými zpravidla rozsahem potvrzení objednávky. Není-li v objednávce přesně určen sorti 
ment, množství, jakost a balení a není-li takový nedostatek možno zhojit upřesněním objednávky s vynaložením při
měřeného úsilí, které lze po Společnosti spravedlivě požadovat, může Společnost provést náhradní určení předmětu 
plnění, pro něž se rozumí

a) sortimentem, je-li předmět objednávky určen alespoň druhově, ta položka sortimentní nabídky Společnosti, kte
rou lze s vynaložením odborné péče a s využitím informací získaných od takového zákazníka jinak než z ob
jednávky rozumně považovat za nejvhodnější pro jeho potřebu, není-li určen předmět objednávky tak, aby bylo  
možno jej upřesnit dle předchozích pravidel, není Společnost v prodlení s plněním do okamžiku upřesnění, byť  
již potvrzené, objednávky,

b) množstvím nejmenší odběrní množství stanovené Společností pro příslušnou položku sortimentní skladby; není-
li Společností u objednané položky sortimentní skladby nejmenší odběrní množství stanoveno, rozumí se množ
stvím nejmenší distribuční jednotka,

c) jakostí nejvyšší jakostní stupeň příslušné položky sortimentní skladby,
d) balením standardní provedení obalu užívané Společností.

2) Povinnost Společnosti k plnění ze Smlouvy je splněna odevzdáním zboží a/nebo poskytnutím služby ve sjednaném 
sortimentu, množství, jakosti a balení v místě a čase dohodnutém ve Smlouvě; nejsou-li místo a/nebo čas výslovně 
sjednány,  rozumí  se  místem  odevzdání  distribuční  sklad  Společnosti  a  časem  odevzdání  obvyklá  dodací  lhůta 
Společnosti. Pokud je jako čas odevzdání sjednán časový interval, považuje se za sjednaný čas odevzdání kterýkoliv  
den v rozmezí včetně prvního a posledního dne označujícího interval. Zakázkové zboží a/nebo služby je Společnost 
povinna odevzdat a/nebo poskytnout v dodací lhůtě, která odpovídá obvyklé době jeho výroby a/nebo poskytnutí s  
přihlédnutím  k  dodacím  lhůtám  subdodávek  s  tím,  že  se  jimi  rozumí  zboží  a/nebo  služby,  které  nejsou  v 
požadovaném rozsahu obvykle skladem nebo v nabídce výkonů u Společnosti při uzavření Smlouvy a/nebo které 
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jsou dodávány a/nebo poskytovány na základě specifických požadavků jednotlivých Zákazníků zpravidla dle vzoru,  
předlohy nebo technického projektu poskytnutého nebo písemně schváleného Zákazníkem.

3) Připravenost k plnění nebo změnu času odevzdání je Společnost povinna vhodným způsobem předem oznámit 
Zákazníkovi, který je povinen plnění přijmout, jestliže odpovídá sortimentem, množstvím a jakostí Smlouvě nebo  
náhradnímu  určení  předmětu  plnění.  Společnost  není  v  prodlení  s  plněním,  jestliže  učinila  oznámení  dle 
předcházející věty a Zákazník neposkytl potřebnou součinnost s tím, že neposkytnutí potřebné součinnosti zakládá 
povinnost Zákazníka k úhradě mimořádných nákladů spojených s odevzdáním plnění Společnosti. Zmaří-li kupující  
předání zboží tím, že nepřevezme zboží v místě a čase sjednaném smluvními stranami či nepředloží prodávajícímu 
dopravní dispozice, splní prodávající svůj závazek odevzdat zboží uskladněním ve své provozovně. V tomto případě 
je prodávající povinen o této skutečnosti obratem vyrozumět kupujícího a současně je oprávněn zboží fakturovat.

4) Odpovědnost za škody na předmětu plnění přechází na Zákazníka
a) převzetím plnění Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou zpravidla podpisem předávacích listin (dodací list) Zá

kazníkem nebo osobou pověřenou jím v rámci zastávané pracovní funkce (referent nákupu), popř. osobou, která  
převzetí plnění pro Zákazníka obvykle potvrzuje (řidič dopravního prostředku nebo skladník Zákazníka) nebo

b) předáním plnění k přepravě naložením na dopravní prostředek třetí osoby (dopravce) zpravidla podpisem do
pravních listin (nákladní list) osobou, která převzetí předmětu plnění k dopravě obvykle potvrzuje (řidič do
pravního prostředku) nebo

c) předáním plnění k přepravě veřejným přepravcem poštovních zásilek zpravidla potvrzením přepravních listin 
(nákladní list) osobou, která převzetí předmětu plnění k přepravě obvykle potvrzuje (poštovní úředník).

5) Vlastnické právo ke zboží a/nebo materiálním výstupům poskytovaných služeb přechází na Zákazníka v okamžiku 
plné úhrady ceny (§ 4 VOP) včetně úroku z prodlení, který se sjednává ve výši pětinásobku diskontní sazby ČNB  
platné v první den prodlení, a smluvní pokuty, která se sjednává ve výši jedné setiny hodnoty dlužné úhrady za  
každý den prodlení  bez možnosti  liberace jinak než rozhodnutím Společnosti,  se splatností  úroku z  prodlení  a 
smluvní pokuty do pěti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování s tím, že úhradou smluvní pokuty není dotčena  
povinnost k náhradě škody Společnosti.

§ 4 - Cena, platební podmínky a ujednání související
5 Předáním a převzetím plnění vzniká Společnosti  nárok na úhradu ceny zboží a/nebo služeb (dále jen „Cena“).  

Pokud není Smlouvou sjednáno jinak, je Cena zboží a/nebo služeb určena ceníky Společnosti aktuálně platnými v  
den uzavření Smlouvy.

6 Pokud není Smlouvou sjednáno jinak, činí splatnost Ceny čtrnáct dní ode dne vystavení daňového dokladu.
7 Součástí Ceny je i hodnota přepravních palet a obalů, pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak.
8 Společnost není v prodlení, jestliže neodevzdá zboží a/nebo neposkytne služby řádně a včas dle Smlouvy v době,  

kdy je Zákazník  v  prodlení  s  úhradou předchozích dospělých závazků (splatných daňových dokladů);  v případě 
prodlení Zákazníka delšího třiceti dnů nebo prodlení Zákazníka s úhradou více než jednoho dospělého závazku může 
Společnost od, byť částečně, nesplněných závazků zcela nebo zčásti odstoupit, přičemž Zákazník je povinen na vlast
ní náklady vrátit Společnosti předmět plnění, jehož se odstoupení týká, v době a místě dle instrukce uvedené v pí
semném vyhotovení odstoupení, jinak do tří dnů do sídla Společnosti s tím, že nesplněním povinnosti Zákazníka k  
vrácení plnění vzniká právo Společnosti odebrat plnění jiným způsobem na náklady Zákazníka, který je povinen 
umožnit jménem Společnosti jednajícím osobám přístup k předmětu vraceného plnění.

§ 5 - Odpovědnost za vady, reklamace.
9 Společnost je odpovědna za vady zboží a/nebo služeb ve smyslu obecně závazných právních předpisů (občanský zá 

koník) a svoje povinnosti z titulu odpovědnosti za vady plní na základě reklamačního řádu vydaného Společnosti  
(dále jen „Reklamační řád“), který upravuje postupy uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zákazníkem a se kterým  
byl zákazník seznámen.

§ 6 - Závěrečná ustanovení
10 Účastníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které při jednání o uzavření Smlouvy označili za dů

věrné.
11 Písemnosti  si  budou účastníci  doručovat  na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu naposledy písemně 

druhému účastníku sdělenou; nebude-li účastník na uvedené adrese zastižen, považuje se písemnost za doručenou  
dnem, kdy byla tato uložena na místně příslušné úřadovně veřejného přepravce poštovních zásilek.

12 Účastníci  ujednali,  že  k  řešení  případných  sporů  vyplývajících  ze  Smlouvy  je  obecný  soud  místně  příslušný  
Společnosti.

13 VOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
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za SPID handicap, o.p.s.,
Luděk Nevoral, v. r., ředitel / statutární zástupce
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